A casa do
pintado
Givaldo’s Pintado & Cia
chega a Americana como
referência no prato.
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Serviços na rede de
água são alvos de
críticas na Câmara

Clóvis Ferreira/Digna Imagem/Divulgação

Parlamentares reclamam da falta de qualidade do trabalho
realizado por empresa terceirizada contratada pelo DAE P4

Divulgação

VETOR DE PROGRESSO | O prolongamento da Rodovia dos
Bandeirantes, trecho de Campinas até Santa Bárbara d’Oeste, completou
20 anos como uma das maiores obras viárias das últimas décadas. A
extensão colocou a região no “mapa dos investimentos” por conta da
P5
facilidade logística, fator que é decisivo na atração de empresas.

ATRATIVO | O percurso entre Campinas e Jaguariúna agora conta com chá da tarde para os turistas
Folhapress

Maria Fumaça
inova e inclui
chá da tarde
no passeio

Desde os 15 anos, a jovem Thalita Romão enfrenta uma
doença rara que a colocou em uma mesa de cirurgia por
mais de 10 vezes e já até a levou ao coma. Hoje, aos 21, ela
se recupera da última intervenção cirúrgica, mas enfrenta
dificuldades financeiras para pagar o tratamento. Por isso,
lançou uma vaquinha virtual para arrecadar doações.

06 Cidades

G7 quer taxar
as grandes
empresas
Em decisão “histórica”,
ministros dos 7 países mais
ricos fecharam acordo para
criar um imposto global de
no mínimo 15%. As gigantes
da internet estão na mira.
10 Brasil + Mundo

Jovem com mal raro busca
ajuda para pagar tratamento

06 Cidades

O TAOS DA VW | Montadora alemã lança novo SUV médio
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A PEC 32 e estabilidade do servidor público
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RENATO GUMIER HORSCHUTZ
PROCURADOR DO MUNICÍPIO
DE AMERICANA E MEMBRO DA
ASSOC. DOS PROCURADORES DO
MUNICÍPIO DE AMERICANA-APMA
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FRASE DO DIA

Hoje eu vi
o que está
acontecendo.
Não tem
fiscalização
MARCOS CAETANO
Vereador de Americana,
ao criticar o serviço da
terceirizada do DAE

Há muito se discute
sobre a estabilidade do
servidor público, muito
antes de ser encaminhada pelo atual governo federal a PEC (Proposta de
Emenda Constitucional)
32, a qual estabelece novas regras constitucionais
atinentes à administração
pública e à contratação
de seus servidores públicos e ainda à obtenção e
limitação da estabilidade
funcional, também denominada de reforma administrativa.
A estabilidade do servidor público sempre foi
objeto de uma discussão
sobre se seria direito ou
privilégio, eis que desde
a criação do FGTS, que
substituiu a estabilidade
decenal dos trabalhadores do setor privado, entendem que o servidor
público detém uma espécie de direito superior
ao dos trabalhadores em
geral.
Esta visão trazida pela
PEC 32 em forma de proposta de emenda à Constituição Federal reflete
em parte um pensamento do senso comum de
nossa sociedade, instigada pelos meios de comunicação em geral, ao
afirmar que o servidor
público seria privilegiado
por ter a estabilidade em
seu cargo após três anos
de prestação de serviços
públicos.
Mas este pensamento
do senso comum é realmente um pensamento
correto? Vamos tentar
responder este questionamento apresentando a
realidade histórica de um
país relativamente novo
e que organizou o Estado
por uma Constituição que
tem 33 anos de história.
A Constituição Federal
de 88 organizou a Administração Pública nos artigos 37 a 42, determinando
que a regra de admissão
do servidor público é me-
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diante a aprovação deste
em concurso público de
provas e títulos, ou seja,
no qual se privilegia a tão
aclamada meritocracia,
ou seja, somente são contratados aqueles que são
previamente aprovados
em concurso público de
provas e títulos para exercerem funções e cargos
públicos.
A estabilidade do servidor público não é um

A Constituição
organizou a
Administração nos
artigos 37 a 42
direito automático à sua
aprovação em prévio
concurso público, eis que
existe antes de sua obtenção um prévio estágio
probatório de três anos,
durante o qual a União,
Estados e Município avaliam a pontualidade, a eficiência e ainda o comprometimento deste servidor
admitido por concurso
público, para somente
após isto conceder a estabilidade funcional.
E esta estabilidade não
é intocável, eis que o servidor a todo o tempo, está
sujeito, como também
estão os trabalhadores da
iniciativa privada, a regras
de conduta, tais como
comparecimento ao trabalho, execução adequada das tarefas de seu
cargo e pode ser punido

A estabilidade do
servidor público
não é um direito
automático
e até perder seu cargo se
não cumprir estas regras,
desde que haja prévio
processo administrativo
disciplinar apurando a
falta funcional cometida.
Mas qual a razão primordial da estabilidade
funcional que detêm os
servidores públicos? Em
que pese tenhamos regras
de admissão do servidor,
este como dito acima
está submetido ao poder
hierárquico, exercido por
agentes políticos, eleitos
a cada quatro anos para

gerir o Estado.
Se não houvesse a estabilidade funcional, certamente, seriam tentados os
agentes políticos a colocar em cargos de carreira,
funções administrativas,
correligionários destes e
não aqueles que ali foram
admitidos por prévio concurso de provas e títulos,
pois existe uma tendência
dos nossos políticos em
colocar os correligionários em funções típicas de
servidores públicos não
comissionados.
Em que pese a Constituição Federal apresente
exceções à regra do concurso público, que são os
cargos comissionados, os
quais atendem as funções
de direção, chefia e assessoramento , adequadas às
pessoas de confiança do
governante e que cumprem funções adequadas
à política de governo traçada, existe o desejo de
controlar e direcionar o
corpo administrativo do
Estado, representado por
servidores concursados,
o que sem a estabilidade
seria muito mais fácil de
se obter.
A estabilidade é direito
do servidor público, nunca foi ou será um privilégio, eis que decorrente da
lógica de que o servidor
público exerce sua função
em prol da coletividade,
não em submissão ao
mandatário eleito e isto
é muito visível, quando
deparamos com situações como a relatada por
diretor da Anvisa que foi
instado a alterar bula de
remédio ou mesmo de
fiscais sendo afastados
de cargos por autuar governante que estava descumprindo a lei.
Sem a estabilidade do
cargo, estes servidores seriam sumariamente exonerados e o serviço prestado à coletividade estaria
sendo submetido ao bel
prazer do governante
eleito, o que é totalmente prejudicial ao serviço
público de qualidade que
todos queremos.
Assim é mister que se
preserve a estabilidade
dos servidores públicos
contra a ingerência dos
agentes políticos eleitos,
eis que o corpo administrativo do Estado não
presta serviços ao governante, mas a toda a comunidade.
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Roberto Romi Zanaga
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O paradoxo do mentiroso

GAUDÊNCIO TORQUATO
JORNALISTA, PROFESSOR E
CONSULTOR POLÍTICO

Eubulides, aluno de
Euclides, o matemático
de Alexandria, no Egito, também conhecido
como pai da Geometria, marca presença em
nossa árida paisagem
institucional. Ele criou o
“paradoxo do mentiroso”, que tem sido lume
de bandas adversárias na
arena política, impulsionando seus ditos, benditos e malditos, mentiras
e versões.
Vamos lá: se alguém parlamentar, governante, ministro, ex-ministro
- disser “essa afirmação
é falsa”, tende a criar
grande confusão, porque
um paradoxo se forma
na cabeça dos ouvintes.
Se a afirmação for falsa,
então o dito do emissor é
verdadeiro, pois foi exatamente o que ele disse.
Mas se ele falou uma
grande verdade, a afirmação será falsa, porque
ele garantiu que era falsa. Donde se conclui que
se é falsa, a afirmação do
orador é verdadeira; e se
é verdadeira, segue-se
que a afirmação é falsa.
Lógica simples.
Os argumentos usados
pelos integrantes da CPI
da Covid 19 dão margem
a que, uns e outros, ancorados em afirmações
falsas e verdadeiras, mudem de posição a todo
momento, trocando com
grande desembaraço os
papéis de bandidos e
mocinhos. Como o palco
da crise sanitária ganha,
via trombeta midiática,
novos capítulos recheados de mortes, contaminados e projeções de
uma terceira onda, aqui
e alhures, infere-se que
a má gestão da pande-

mia fica no território
dos agentes do mal, enquanto combatentes da
oposição lutam na arena
do bem. Por isso, é visível
na CPI o favoritismo dos
oradores contrários ao
negacionismo que corrói
a imagem do governo.
A dúvida que persiste é
sobre o que poderá ocorrer com os depoentes
convocados a oferecer
suas versões na CPI, a
partir do afamado, mas
não tão proclamado, general da ativa, Eduardo
Pazuello, ex-ministro da
Saúde. O que ocorrerá
em seu terceiro depoimento? Se cair em mentira, será preso como
promete o presidente
da Comissão, senador
Omar Aziz? E, ao final,
que tipo de decisão será
dada em relação ao presidente Jair Bolsonaro?
Não se descarta a hipótese de que as escaramuças no ambiente investigatório poderão dar
n’água, algo como a batalha de Itararé, aquela
que não houve, ou uma
“vitória de Pirro”, aquele
evento em que o rei de
Épiro, na batalha de Ásculo (279 a.C), mesmo
vitorioso, perdeu o que
restava de suas tropas.
O fato é que cada protagonista da política quer
aparecer como vitorioso.
Luta para impor sua verdade, esforço que ganhará intensidade à medida
em que se aproxima o
ano eleitoral.
Nem por isso podemos desistir de ver o país
restaurado, recuperado,
resgatado. Precisamos
sempre ter em mente a
grandeza da Nação, representada por seus valores: o sentimento de
pátria, a fé e a crença do
povo, o sentido de família, o culto às tradições e
aos costumes, o respeito aos velhos, o amor às
crianças, o cumprimento da lei, o culto à liberdade, a chama cívica que
faz correr nas veias dos
cidadãos o orgulho pela
terra onde nasceram.

FALECIMENTOS
Santa Bárbara d’Oeste

Faustina Ribeiro da Costa

Faleceu aos 62 anos. Era viúva de João José de Oliveira Lima,
deixando os filhos: Carlos Henrique e Isadora. Foi sepultada ontem,
no Cemitério Parque dos Lírios. (Funerária Araújo-Orsola)
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Raiva

Canina

Essa doença é muito grave e importante. É uma
zoonose, doença que pode ser transmitida do animal
para o homem. As pessoas sempre fazem associação
da raiva canina a animais que ficam babando e isso
até faz sentido, uma vez que os nervos responsáveis
pelo movimento de engolir são afetados pela doença,
então o pet não consegue realizar essa ação e acaba
expondo a saliva mais do que o normal.

Somos FAM de Pets!

Causas
A transmissão da raiva canina acontece pela
mordida ou arranhadura, isto é, por meio de um
contato transcutâneo. O vírus fica na saliva do animal
infectado, podendo ser um outro cachorro, um gato
ou até mesmo um animal silvestre.
A forma de proteger seu animal é vaciná-lo
corretamente e manter a vigilância, caso ele entre
em contato com animais silvestres. O animal deve ser
vacinado pela primeira vez aos quatro meses de vida
e, depois, todo ano.

Não existe cura e nem tratamento para a raiva
canina, apenas há tratamento para a raiva em
humanos. Quando há forte suspeita de raiva canina,
momento em que o animal já tem sintomas claros e
está muito debilitado, além de não conseguir ingerir
alimentos ou água em razão da doença, pode ser feita
a indicação de eutanásia pelos Médico Veterinários. É
muito importante o tutor sempre buscar orientação
com o seu Médico Veterinário de confiança e investir
em prevenção.

Como não é possível erradicar por completo a
doença, porque ela afeta também os animais silvestres,
apenas é possível erradicá-la em ambientes urbanos.
O correto é seguir as medidas preventivas exigidas
pela doença, ou seja, a vacinação. Para isto, o papel
do Médico Veterinário é de suma importância, tanto
nas orientações gerais que garantem a prevenção da
doença, quanto na imunização do seu animal através
da vacina específica.
Tratamento e Prevenção
O diagnóstico da raiva canina é só pode ser
feito após a morte do animal. Isso porque são
necessárias amostras do cérebro para realizar exames
laboratoriais e, então, obter o diagnóstico preciso. No
entanto, durante a vida do animal é possível suspeitar
da contaminação por raiva, com o suporte de exames
clínicos.
O animal infectado pode apresentar dois tipos
de raiva canina: a forma Furiosa e a forma Paralítica
(ou forma Muda). Na forma Furiosa, o cão fica
extremamente raivoso, latindo mais do que o normal,
mostrando-se agressivo com todos e até com quem
ele mais ama. Esta é uma apresentação mais fácil de
associar à suspeita da raiva canina.

Alvin e Laura

Já a Raiva Muda é mais preocupante, uma vez que
o animal não vai apresentar sinais tão evidentes como
os da Furiosa, sendo a apresentação mais comum a
dos maxilares rijos ou paralisados em boa parte do
tempo, dando ao tutor o indicativo que deve buscar
ajuda Médica Veterinária.

Frederico, Mathias, Sofia e aluna Júlia

WhatsFAM (19) 99437.9555 | 0800 771 2449 • Av. Joaquim Boer, 733 - Jardim Luciene
CEP: 13477-360 | Americana/SP • vestibular@fam.br

Como prevenir a raiva canina
A melhor forma de prevenção é a vacinação. O
animal, quatro meses depois de seu nascimento, já
pode ser imunizado contra esta doença, pois ela é
letal e a vacina, um ato de amor e cuidado em relação
ao pet e a todos que convivem com ele.
Para os tutores que residem em fazendas ou
chácaras, que geralmente são lugares de mata, o ideal
é manter sempre a vigilância com relação a possíveis
animais silvestres rondando os locais onde todos,
animais e humanos, vivem e convivem. Animais
silvestres com a doença podem ficar desorientados,
que é um dos sintomas, e se aproximarem ou se
tornarem alvos fáceis. Caso algum comportamento
assim seja observado, é preciso acionar a Polícia
Ambiental, pelo telefone 190, e não tocar ou
aproximar do animal com suspeita de raiva.
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AMERICANA

FOGO CRUZADO

fogocruzado@tododia.com.br

DIA DO MEIO AMBIENTE
Acompanhado do inseparável vice, Odir Demarchi (PL),
e de outros aliados e secretários, como o presidente da
Câmara, Thiago Martins (PV), e o secretário de Meio
Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV) dedicou a manhã deste sábado
às atividades ligadas ao Dia Mundial do Meio Ambiente.
Acompanhado por uma comitiva, ele participou do
plantio de mudas de ipê-branco em pontos de Americana, como o Jardim Botânico, a praça Comendador Muller,
no Centro, e o Portal de entrada da cidade – tudo com
placa, é claro. A árvore foi escolhida símbolo de Americana em votação popular na web.
Reprodução | Facebook

DIA DO MEIO AMBIENTE (2)
O plantio das mudas de ipê-branco neste sábado representou o
encerramento da Semana de Meio Ambiente 2021, promovida
nos últimos dias pela Prefeitura de Americana. Mas, em suas
redes sociais, Chico Sardelli postou uma mensagem alertando que as atividades foram encerradas, “mas a preservação
ambiental é uma luta de todos os dias das nossas vidas. Não
podemos parar!”. “Desejo que você plante um ipê-branco em
sua casa, no terreno, na sua calçada. Se não tiver o de plantar,
doe uma muda a quem tem. Somos mais de 200 mil americanenses e juntos, podemos transformar Americana!”, incentivou.

AUXÍLIO LOCAL
Em Nova Odessa, prossegue nesta segunda-feira (7) um dos
programas que tem sido foco do prefeito Leitinho (PSD): a
entrega dos cartões de débito pré-pagos do Programa NOS
(Nova Odessa Solidária), um auxílio emergencial 100%
custeado pelos cofres municipais. Desde sexta-feira (28),
início do cronograma, todo dia cedo há entrega dos cartões
no Paço Municipal a um grupo de beneficiários. Os cartões já
são entregues com os R$ 200 da primeira das três parcelas
previstas no programa, e podem ser utilizados para a compra
de gêneros alimentícios em dezenas de estabelecimentos
comercias credenciados. São 1.640 famílias de baixa renda da
cidade que estão sendo beneficiadas, a um custo total de R$ 1
milhão ao caixa da prefeitura.

DAE: vereadores criticam
serviço de terceirizada
Parlamentares reclamam de trabalho “meia boca”; autarquia diz que fiscaliza
Divulgação

LEON BOTÃO
AMERICANA

Dois vereadores criticaram duramente o
trabalho realizado pela
empresa contratada pelo
DAE (Departamento de
Água e Esgoto) de Americana nas ruas da cidade.
Marcos Caetano (PL) e
Gualter Amado (Republicanos) falaram do tema
na sessão da última semana e pediram providências à autarquia. O
DAE afirma que só paga a
empresa após o trabalho
ser executado satisfatoriamente.
Conforme mostrou o
TODODIA no mês passado, o DAE contratou
emergencialmente, por
três meses, uma empresa para reforçar o
trabalho de reparos e
manutenções feito pelas
equipes da autarquia. O
investimento no período
será de R$ 1,9 milhão.
Atualmente, segundo a
prefeitura, o departamento executa cerca de
70 intervenções por dia
na cidade.
O edital prevê que
a empresa contratada
execute serviços de manutenção em redes e ligações de água e esgoto,
execução de ligações de
água e esgoto por método destrutivo, ligações
de água por método não
destrutivo, mudanças de
cavalete, substituição de
redes de esgoto, entre
outros.
A empresa contratada irá atuar ao lado das

MÃO DE OBRA | Trabalhadores realizam serviço de manutenção em rede de água

equipes dos concursados
ao longo de três meses.
O trabalho da terceirizada, no entanto, tem
desagradado os vereadores, que usaram seus
tempos de discurso na
Câmara para falar sobre
o tema.
Segundo os parlamentares, por não ser feito
como deveria, o serviço
acaba precisando de novas intervenções.
“Hoje eu vi o que está
acontecendo. Não tem
fiscalização, a empresa
faz o trabalho para refazer novamente, para o
dinheiro público gastar
novamente. Tem uma
empresa aí contratada
pelo DAE e o serviço está
ficando uma porcaria,
meia boca. Gostaria que

as pessoas do DAE que
contratam essas empresas que ponham fiscalização. Não são os funcionários do DAE que fazem
errado, são as empresas
contratadas, porque se
os funcionários do DAE
fossem fazer, ficaria muito melhor o trabalho. Teria que ter alguém que
verificasse a obra e só depois fazer o pagamento”,
criticou o vereador Marcos Caetano.
Gualter Amado falou
em seguida e também
atacou a qualidad do serviço que vem sendo prestado, citando inclusive
um reparo na rede de
água feito dias antes no
Parque das Nações.
“Essa semana acompanhei a empresa na

Rua Índia. Era a quinta
vez que se fazia o mesmo serviço, eles viraram
as costas, e o vazamento
permaneceu. É uma vergonha. Eu venho falando aqui há muito tempo
já sobre os ramais, não
adianta ficar fazendo paliativo e Americana com
recorde de perda de água
tratada”, disse o vereador
durante a sessão.
NOTA
Por meio de nota oficial, o DAE afirmou que
“todos os serviços executados por terceirizadas são fiscalizados pela
autarquia, que faz as vistorias e avaliações para,
posteriormente e após o
aceite do serviço, efetuar
o pagamento”.
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DESENVOLVIMENTO
Construído entre junho de 1999
e maio de 2001, prolongamento
da Bandeirantes é fator chave
na expansão econômica das
cidades por onde passa

Vetor de progresso
Há 20 anos, prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes em 78 km, de Campinas a Santa
Bárbara d’Oeste, inseria região ainda mais “no mapa” dos investimentos e da logística
LEON BOTÃO
REGIÃO

O prolongamento da
Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) de Campinas
até Santa Bárbara d’Oeste completou 20 anos na
última quinta-feira (3).
Uma das maiores obras
viárias das últimas décadas, a extensão colocou a
região “no mapa” dos investimentos por conta da
facilidade logística, e até
hoje é considerada um fator decisivo na atração de
empresas.
De acordo com informações da concessionária
AutoBan, responsável pela
gestão do eixo Anhanguera-Bandeirantes, a extensão de Campinas a Santa
Bárbara tem 39 quilômetros e levou dois anos para
ser implantada (1999 a
2001), com investimento
de R$ 1,9 bilhão (em valores de 2020).
A via foi liberada para
tráfego em 3 de junho de
2001, aproximando cidades como Americana,
Hortolândia, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste,
Sumaré e Piracicaba da
capital São Paulo.
“Do ponto de vista eco-

nômico, de qualidade de
vida e da segurança do
tráfego, o prolongamento da Rodovia dos Bandeirantes é, sem dúvida,
um dos grandes marcos
da engenharia rodoviária nos últimos 20 anos. É
um exemplo que mostra
que o investimento em infraestrutura, quando bem
planejado e alinhado às
necessidades
regionais,
traz benefícios para toda
a sociedade”, afirmou o
diretor-presidente da CCR
AutoBAn, Rogério Bahú.
Prefeito de Sumaré
quando a obra foi inaugurada, o hoje deputado
estadual Dirceu Dalben
(PL), ressaltou que o prolongamento foi histórico
e trouxe desenvolvimento
para a região.
“A rodovia tornou-se
um importante vetor de
desenvolvimento para Sumaré e toda a Região Metropolitana de Campinas,
favorecendo o trânsito
dos moradores e também
o transporte e escoamento de cargas”, disse o parlamentar.
Para o prefeito de Hortolândia, Zezé Gomes
(PL), a extensão da Bandeirantes foi que colocou

a região toda no mapa dos
investimentos.
“É uma saída direta para
a capital, que encurta a
distância ao Aeroporto
Internacional de Viracopos e, sem dúvida, fator
importante para colocar a
nossa cidade no mapa das
cidades mais interessantes para se investir. Hoje, a
logística é um dos fatores
mais importantes quando
uma empresa busca se instalar em determinado local e, nisso, estamos muito
bem servidos”, disse.
Zezé destacou que, apesar de ter trazido impactos
ambientais, isso foi compensado pela concessionária no passado. “Qualquer grande obra existe
um passivo ambiental, e
isso foi sentido quando o
trecho se encontrava em
obras. Parte da região do
bairro Taquara Branca
foi desapropriada para
que a rodovia fosse construída. A CCR AutoBAn
tratou com carinho essa
questão, e compensações
ambientais foram realizadas”, afirmou.
Apesar de reconhecer o
desenvolvimento trazido
pela rodovia, Zezé não deixou de citar que, em sua

OS NÚMEROS DA OBRA
Prolongamento Rodovia dos Bandeirantes (SP-348) em 78 km – do km 95 ao 173
Investimento: R$ 1,9 bi (base: julho/2020)
Período da obra: junho de 1999 a dezembro de 2001
1ª Etapa – 39 km – entre Campinas e Santa Bárbara D’Oeste – inaugurado em 3/6/2001
2ª Etapa - 39 km – entre Santa Bárbara D’Oeste e Cordeirópolis – no entroncamento com o km 158 da
Via Anhanguera (SP-330) – inaugurado em 15/12/2001
População beneficiada diretamente: 2,2 milhões (Campinas, Sumaré, Hortolândia, Santa Bárbara
d’Oeste e Limeira) – Projeções IBGE
Recursos e equipamentos
Bases operacionais: 2
Praças de pedágio: 2
Call box: 143
Sistemas Analisadores de Tráfego: 6
Painel de Mensagem Variável: 5
Postos de serviço (combustível): 2
Sinalização:
Placas de sinalização: 1829
Pórticos e semipórticos: 67
Fonte: AutoBan

análise, faltaram alguns
detalhes que têm refletido
no tráfego atualmente.
“O ponto negativo foi
a falta de construção de
alças de acesso à rodovia
SP-101, sentido ao Jardim
Amanda e à cidade de
Monte Mor. A falta desse
acesso acarreta em congestionamento no principal trevo de acesso à
Hortolândia pela SP-101.

Há muitos anos estamos
cobrando essa solução”,
lembra o prefeito.
O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan (PV), também destacou a facilidade logística
que a Bandeirantes trouxe
para o desenvolvimento
da cidade.
“Santa Bárbara tem o
privilégio de ser cortada
pela mais importante ro-

dovia do país, referência
em termos de logística e
que interliga diferentes
pontos de desenvolvimento do estado. Com
o prolongamento, nossa
cidade foi exposta em um
dos melhores corredores
econômicos do Brasil e
desde então tem atraído
novos investimentos que
geram emprego e renda”,
avaliou.

ANTES E DEPOIS | Fotos dos arquivos da CCR AutoBan registram a obra do prolongamento no trevo do quilômetro 134 da Bandeirantes, em Santa Bárbara d’Oeste

CIDADES
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Jovem busca apoio para recuperação
Thalita Romão faz campanha de arrecadação para cobrir o tratamento de enfermidade rara, a Doença de Crohn
LEON BOTÃO
AMERICANA

Desde os 15 anos, a
jovem Thalita Romão
enfrenta uma doença
rara que a colocou em
uma mesa de cirurgia
por mais de 10 vezes e
já até a levou ao coma.
Hoje, aos 21, ela se recupera da última intervenção cirúrgica, realizada em janeiro, mas
tem enfrentado dificuldades financeiras para
custear medicamentos
e insumos. Por isso, com
o incentivo de amigos e
familiares, lançou uma
vaquinha virtual para
arrecadar doações com
a meta de R$ 14,5 mil.
Moradora do Parque
das Nações, em Americana, Thalita reside
com os pais e dois irmãos mais novos. A
mãe também tem a
saúde debilitada, mas
é quem cuida dela, enquanto o pai trabalha
fora. Mesmo com convênio médico e apoio
do SUS (Sistema Único
de Saúde), a família tem
enfrentado dificuldades
para custear a alimentação, medicamentos e
materiais necessários
para o tratamento.

Thalita sofre da Doença de Crohn, uma enfermidade inflamatória
que ataca o trato gastrointestinal e que não
tem cura, apenas tratamentos para conter os
sintomas.
A jovem americanense relatou que já tentou
todos os medicamentos
possíveis, mas seu corpo não reagiu de acordo
e foi necessário, como
medida drástica e urgente, fazer uma cirurgia para remover o intestino grosso, o ânus e
o reto.
REMÉDIOS CAROS
“Tomei todos os imunobiológicos que existem, são remédios bem
caros, tomei injeções
de R$ 30 mil, mas meu
corpo não respondia.
Desde o ano passado,
eu não respondia mais
a nenhuma tratamento,
tentamos algumas cirurgias, medicamentos,
fomos trocando, quando
viu que não dava mais,
o médico falou que teria que operar”, relatou
Thalita.
A jovem explicou que,
quando se recuperar da
cirurgia, conseguirá ter
uma vida normal, ainda

que com a colostomia.
Entretanto, o caminho
até lá ainda tem alguns
percalços, já que, além
da Doença de Crohn, ela
também foi diagnosticada com distonia, um
distúrbio
neurológico
que provoca contrações
musculares e, no caso
dela, muita dor.
“A arrecadação é para
cobrir custos de fraldas,
medicações para a inflamação e para as dores.
Eu tomo Tramal a cada
4 horas, porque é uma
dor muito intensa, e é
um remédio forte e caro.
Tem algumas coisas
que o convênio e o SUS
não cobrem. E só meu
pai trabalha, não ganha
muito, e boa parte vai
com remédios”, afirmou.
“Então, a gente vive
de cesta básica. Há um
tempo, a gente não
tem condição de fazer
compra”,
completou
Thalita. Diante dessas
dificuldades, ela lançou uma arrecadação
por meio do site http://
vaka.me/1976671 para
receber doações em dinheiro. A jovem também
disponibiliza, no link, o
Pix para doações diretamente para a conta bancária da família.

Divulgação

Sonho de
ser médica
e ajudar os
portadores
Thalita não conseguiu comparecer
à própria colação
de grau do Ensino
Médio por conta da
doença. Ela relatou
que desde o início
o Crohn foi muito
agressivo. Desde então, ela segue sem
conseguir estudar o
trabalhar, mas não
desistiu do sonho de
ser médica.
“Sonho
desde
criança em ser cirurgiã. Comecei a ver
a série ‘Grey’s Anatomy’, e a me aprofundar no que eu tenho, porque eu quero
ajudar pessoas que
têm o mesmo problema que eu. É uma
doença que custa
caro e muitas pessoas
não têm essa condição de ter um bom
tratamento”, disse.
| LB

THALITA |Custos com a compra de remédios e fraldas

DE TREM NA RMC

Associação oferece chá da tarde na Maria Fumaça
Fotos: Divulgação

MARCELO TOLEDO
FOLHAPRESS

Para enfrentar a crise
decorrente da pandemia
da Covid-19, o principal
roteiro de trem no interior de São Paulo decidiu
lançar um atrativo extra
para seus turistas: uma
viagem no carro-restaurante com chá da tarde.
A iniciativa na rota da
Maria Fumaça, entre
Campinas e Jaguariúna,
surge depois de outras
viagens
gastronômicas
que deram resultado positivo, como oferecer aos
passageiros o café da manhã ou o filé Arcesp – este,
em ocasiões específicas.
Os trens, que desde a
década de 80 percorrem
o trajeto de 24 quilômetros entre as duas cidades do interior paulista,
têm enfrentado dificuldades para fechar as contas mensalmente devido
às restrições impostas
pela pandemia.
Em uma das paralisações das atividades, foram praticamente sete

OLHA O TREM | Percurso entre Campinas e Jaguariúna tem 24 quilômetros

meses seguidos sem
operar e, mesmo nos retornos, o fluxo tem sido
reduzido.
Tesoureiro nacional da
ABPF (Associação Brasileira de Preservação
Ferroviária),
Mauricio
Polli disse que as iniciativas tomadas têm como
objetivo contribuir com
a manutenção das operações, que foram muito prejudicadas desde o
início da pandemia, em
março do ano passado.
O chá da tarde começou
a ser oferecido na viagem

deste sábado (5), e vai ser
repetir nos próximos dias
12, 19 e 26 de junho, das
15h às 16h50, num roteiro
que não vai até a estação
de Jaguariúna.
Nessa rota, chamada
de meio percurso, o trem
parte da estação Anhumas, em Campinas, e segue até a estação Tanquinho, na mesma cidade,
onde faz uma pausa de 30
minutos, até iniciar o retorno ao ponto de partida.
O serviço é oferecido
num carro fabricado na
década de 1940 e que foi

utilizado na Estrada de
Ferro Sorocabana.
O cardápio é composto
de chás variados, suco,
bolo, petit four, pães e
croissants, servido no
carro-restaurante.
O preço por adulto é de
R$ 120. Crianças de 6 a 12
anos pagam R$ 90.
Além do chá da tarde,
a ABPF está oferecendo
em junho desconto de
50% nos bilhetes convencionais (sem direito ao
serviço disponibilizado
no carro-restaurante) na
rota até Jaguariúna para

NO VAGÃO | Cardápio variado, mas a $ 120 por adulto

quem doar um quilo de
alimentos não perecíveis.
Crianças de 6 a 12
anos, que já teriam desconto da meia-entrada,
pagarão metade do valor.
O ingresso inteiro, que
custava R$ 160 e já estava em promoção por R$
120, está sendo vendido
por R$ 80, com a doação
do alimento. Crianças
pagam R$ 40.
Em maio, primeiro mês
da campanha, a arrecadação passou de uma tonelada.
Os trens estão operan-

do com capacidade reduzida a 40%, com controle
de temperatura dos passageiros e com a exigência do uso de máscara e
disponibilização de álcool em gel.
O acervo total da associação ferroviária em
Campinas é composto
por mais de 60 carros de
passageiros e locomotivas, incluindo os que estão à espera de reparo.
Informações em www.
mariafumacacampinas.
com.br/cafe-na-maria-fumaca.
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Fiocruz chega a 50 milhões de
doses de vacinas entregues
Soma foi atingida com a liberação de mais 3,3 milhões de doses na sexta
Arquivo / TodoDia Imagem

AGÊNCIA BRASIL
RIO DE JANEIRO

A Fiocruz (Fundação
Oswaldo Cruz) chegou a
50,9 milhões de doses de
vacinas contra Covid-19
entregues ao PNI (Programa Nacional de Imunizações). A soma foi atingida
com a liberação de mais
3,3 milhões de doses do
imunizante Oxford/AstraZeneca na sexta (04).
O número total de
entregas inclui 46,9 milhões de doses que foram produzidas no Instituto de Tecnologia em
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos/Fiocruz)
e 4 milhões de vacinas
importadas prontas do
Instituto Serum, da Índia. No segundo caso, a
Fiocruz também negociou o envio das doses
e realizou a checagem e
rotulagem em português
dos frascos recebidos.
A fundação anunciou
que, a partir da semana
que vem, as doses voltarão a ser entregues em
duas remessas: na sexta,
o estado do Rio de Janeiro receberá sua parcela
de doses, e, no sábado,
sairá o carregamento para o almoxarifado
central do Ministério da
Saúde, em São Paulo, de
onde as doses são distri-

GIRO

Irmãos Weintraub dizem ter contraído
‘cepa agressiva’ da Covid-19 nos EUA
O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub
e seu irmão, o ex-assessor da Presidência da
República Arthur Weintraub, disseram em
suas redes sociais que contraíram Covid-19 e
se recuperam da doença nos Estados Unidos,
onde vivem. “A gente pegou Covid, uma cepa
bem agressiva, não foi a normal, aparentemente
foi essa nova e inclusive o Arthur, eu, as nossas
esposas, inclusive as crianças pegaram”, disse o
ex-ministro em vídeo gravado ao lado de Arthur.
Segundo ele, os dois tiveram sintomas mais
graves, com comprometimento dos pulmões.
Não foi informada qual a variante da doença que
eles pegaram. Arthur contou que eles pretendiam
se vacinar, mas não puderam por causa dos
sintomas da doença, que apareceram em maio.
Arquivo / TodoDia Imagem

IMUNIZANTE | Vacinas Oxford/AstraZeneca produzidas na Fiocruz, no Rio de Janeiro

buídas para os demais
estados e o Distrito Federal. Segundo a Fiocruz, a mudança se deu
por um pedido da Coordenação de Logística do
Ministério da Saúde.
As doses produzidas
em Bio-Manguinhos são
fabricadas a partir de ingrediente farmacêutico
ativo (IFA) importado
da China, como previu
o acordo de encomenda tecnológica assinado
com a AstraZeneca no
ano passado. O último

carregamento recebido
pela Fiocruz, em 22 de
maio, garante as entregas até o início de julho,
quando o total produzido
e liberado deve chegar a
cerca de 62 milhões de
doses. Mais quatro carregamentos de IFA estão
previstos para chegar
entre junho e julho, garantindo a produção de
100,4 milhões de doses.
A Fiocruz também trabalha para produzir o IFA
no Brasil, o que já está garantido com a assinatura

do acordo de transferência de tecnologia assinado nesta semana com a
AstraZeneca.
Já chegaram ao país
os primeiros bancos de
células e de vírus que
permitirão essa produção, e Bio-Manguinhos
prevê iniciar neste mês a
fabricação dos primeiros
lotes de pré-validação e
validação. A vacina produzida com IFA nacional,
porém, só deve chegar
aos postos de vacinação
em outubro.

CONTRA BOLSONARO

FHC e Lula assinam nota em favor da Argentina
Os ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso
(PSDB) e Luiz Inácio Lula
da Silva (PT) assinaram
neste sábado (05) uma
nota conjunta em favor
da posição do presidente da Argentina, Alberto
Fernández, e contra a
postura do governo de
Jair Bolsonaro (sem partido) sobre a redução
de tarifas do Mercosul.
“Concordarmos com a
posição do presidente da
Argentina, Alberto Fernández, de que este não
é o momento para reduções tarifárias unilaterais
por parte do Mercosul,
sem nenhum benefício
em favor das exportações
do bloco”, diz a nota.
“Concordamos
também que é necessário
manter a integridade do
bloco, para que todos
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Arquivo / TodoDia Imagem

NOTA | FHC e Lula durante encontro há duas semanas

seus membros desenvolvam plenamente suas
capacidades industriais e
tecnológicas e participem
de modo dinâmico e criativo na economia mundial contemporânea”, termina o comunicado.
A nota se refere a uma
declaração recente do

ministro da Economia do
Brasil, Paulo Guedes, de
apoiar a redução de 10%
na Tarifa Externa Comum
(TEC) e a possibilidade
de os países-membros
realizarem negociações
comerciais independentemente de seus pares do
Bloco. “Concordarmos

com a posição do presidente da Argentina, Alberto Fernández, de que
este não é o momento
para reduções tarifárias
unilaterais por parte do
Mercosul, sem nenhum
benefício em favor das
exportações do bloco”,
diz a nota.
FHC e Lula se reuniram em um almoço a
convite de Nelson Jobim,
ex-ministro da Justiça no
governo do tucano, há
duas semanas, e vêm trocando elogios publicamente. “Os ex-presidentes tiveram uma longa
conversa sobre o Brasil,
sobre nossa democracia,
e o descaso do governo
Bolsonaro no enfrentamento da pandemia”, escreveu o perfil oficial de
Lula no Twitter.
| FOLHAPRESS

CONTAMINADO | O ex-ministro Abraham Weintraub

Inpe oferece curso online gratuito de
introdução à astronomia e astrofísica
Os corpos celestes, como estrelas, planetas,
cometas, nebulosas, aglomerados de estrelas e
galáxias, e os fenômenos que se originam fora da
atmosfera da Terra estão entre os temas do 21ª
Curso de Introdução à Astronomia e Astrofísica
promovido pelo Inpe (Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais), unidade do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovações. Com atividades
online, o curso será realizado nos dias 9, 11, 13, 16,
18 e 20 de agosto deste ano e as inscrições podem
ser feitas até o próximo dia 20 de junho na página
do Inpe na internet. O curso é gratuito. O CIAA
2021 é online e é dirigido a professores do ensino
fundamental e médio ligados à área de ciências
e disciplinas como física, química, biologia,
matemática, entre outros.

Drone cai em área ambiental e assusta
andorinhas; 1.500 ovos são perdidos
Um drone caiu em uma área ambiental na
Califórnia onde mais de 2.500 andorinhas
esperavam para chocar 1.500 ovos. Com o
susto, todas elas fugiram e os ovos ficaram
desprotegidos e inviáveis após a saída dos
animais de perto. Segundo o jornal The New
York Times, o caso aconteceu em 13 de maio na
Reserva Ecológica Bolsa Chica, uma das últimas
áreas úmidas costeiras protegidas remanescentes
no sul da Califórnia. “Em meus 20 anos de
trabalho com a vida selvagem e no campo, nunca
vi tamanha devastação. Meu estômago está
doendo. É horrível de ver”, disse Melissa Loebl,
cientista ambiental e gerente da reserva.

BRASIL+MUNDO

Domingo, 6 de Junho de 2021

08

PANDEMIA

CPI deixa Pazuello de lado
e irá focar investigação
de ‘gabinete paralelo’

Reprodução

Vazamento de vídeo que reforça a tese de decisões à
margem de ministério será prioridade da comissão
FOLHAPRESS
BRASÍLIA

A cúpula da CPI da
Covid decidiu deixar
momentaneamente de
lado questões relativas
ao ex-ministro da Saúde
e general da ativa Eduardo Pazuello. O foco da
investigação agora é o
chamado “gabinete paralelo”. A nova tendência
se dá após dois fatos. O
primeiro é a decisão do
Exército de não punir
Pazuello por participar
de ato ao lado de Jair
Bolsonaro. O segundo é
o ressurgimento de um
vídeo de uma reunião no
Planalto, transmitida no
Facebook do presidente,
na qual foi sugerido um
“gabinete das sombras”.
Para o presidente da CPI,
senador Omar Aziz (PSD-AM), um novo depoimento de Pazuello agora
se tornou dispensável.
“Ele vai fazer o que lá?
Perder tempo? Pazuello tinha uma missão a
cumprir, não tinha mais
nada. O gabinete paralelo é que decidia a vida
das pessoas, a hora que
ia comprar vacina”, afirma o senador.
Já o relator da CPI, senador Renan Calheiros
(MDB-AL), diz que pretende marcar a data da
convocação do ex-ministro, mas agora esta
não seria mais uma prioridade do grupo.

“O objetivo da CPI
também é dissuadir da
prática nociva, que foi o
que aconteceu naquele
domingo [manifestação
com Pazuello e Bolsonaro] no Rio de Janeiro, e
dizer: ‘Olha, não continue fazendo as mesmas
coisas’. Havendo necessidade, vamos marcar,
sem dúvida, mas não é
uma prioridade da comissão, por isso não tem
data ainda”, diz. Assim
como Renan, o senador
Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente
da CPI, afirma que a não
punição de Pazuello e o
vídeo não se excluem e,
por isso, será importante
ouvir o ex-ministro novamente.
“Respeito a opinião do
presidente Omar, mas os
dois fatores [gabinete paralelo e Pazuello] têm a
mesma prioridade. Com
Pazuello, se efetivou esse
gabinete paralelo. O que
fica para nós patente é
que o ex-ministro é um
dos membros dessa estrutura negacionista, antivacina”, afirma.
Os senadores haviam
aprovado um requerimento para nova convocação do ex-ministro da
Saúde no dia 26 de maio,
após uma primeira participação na comissão
em que congressistas
afirmam que o militar
mentiu. Renan Calheiros
chegou a apresentar uma

lista das mentiras ditas
na oitiva. A gota d’água
que definiu sua reconvocação foi a participação
no ato com aglomeração
ao lado de Bolsonaro no
dia 23 de maio. Na quinta-feira (3), o Exército
anunciou que não vai
punir o general.
Além disso, a apuração
da CPI nos últimos dias
reforçou a hipótese de

Mas Renan e
Randolfe querem
ouvir ex-ministro
novamente na CPI
existência de um gabinete paralelo, um centro
de aconselhamento para
temas da pandemia, fora
da estrutura do Ministério da Saúde.
Primeiro o depoimento da médica Nise
Yamaguchi, defensora
da
hidroxicloroquina,
apontou reuniões no
Planalto para tratar do
tema. O tema voltou à
tona com a nova veiculação, nesta sexta-feira
(4), de um vídeo do ano
passado.
No vídeo, em reunião
com especialistas da
área de saúde em 2020,
o presidente recebeu a
sugestão de criar uma
espécie de “gabinete das
sombras” para tratar da

PRESENÇA | Bolsonaro em imagem do vídeo da reunião do “gabinete das sombras”

resposta oficial à pandemia da Covid-19.
“Talvez fosse importante montar um grupo,
e a gente poderia ajudar
a montar um ‘shadow
board’, como se fosse
um ‘shadow cabinet’. Esses indivíduos não precisariam ser expostos
à popularidade”, disse
Paolo Zanotto na reunião, ocorrida no Palácio do Planalto. Zanotto
é um dos especialistas
que vêm aconselhando
Bolsonaro desde o começo da crise, reforça a
suspeita de que haveria
uma espécie de “ministério paralelo” lidando
com a Covid-19, fora da
estrutura oficial da pasta
da Saúde.
LIVES
A reportagem também
mostrou nesta semana
como lives de aliados
de Bolsonaro detalharam a suposta atuação
do “ministério paralelo”
que assessora o governo
federal no combate da
pandemia da Covid-19.
Documentos da Casa
Civil da Presidência da
República entregues à
CPI da Covid também

revelaram que pessoas
apontadas como integrantes de um “ministério paralelo” participaram de ao menos 24
reuniões para tratar de
estratégias do governo.
“Ajuda a consolidar a
percepção do gabinete
paralelo”, afirma o senador Alessandro Vieira
(Cidadania-SE), em referência ao vídeo.
Posição parecida tem
o senador Otto Alencar
(PSD-BA). “É a confirmação de tudo o que dissemos. Agora veio a prova
cabal que [o deputado]
Osmar [Terra] influenciava, que Nise influenciava,
esse médico [Zanotto].
Por isso, Bolsonaro dizia
‘não vamos comprar vacina’. Ele estava de cabeça feita”, afirmou.
Randolfe afirmou que
vai apresentar requerimentos para a convocação de Zanotto e
também de Terra, para
explicarem a participação no gabinete paralelo.
Caso aprovados, os requerimentos devem promover mudanças no cronograma, jogando ainda
mais para o futuro uma
definição sobre a oitiva

de Pazuello, corroborando a visão de Aziz.
O novo depoimento
do general na CPI ainda
não tem data marcada.
A comissão estabeleceu
cronograma até o dia 18
deste mês, que terá o ministro Marcelo Queiroga,
o governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC),
e o ex-secretário-executivo da Saúde Élcio Franco, entre outros.
Senadores
afirmam
que o entendimento da
cúpula do Exército para
livrar Pazuello de punição, no entanto, não terá
influência nos trabalhos
da CPI.
O senador Humberto Costa (PT-PE) afirma
que a comissão ouvirá o
general como ex-ministro da Saúde, e não por
sua atuação nas Forças
Armadas.
“Não acho que devemos condicionar uma
coisa à outra. O que ele
fez como membro do
Exército não é de interesse da CPI. A única
discussão que cabe a nós
sobre o ato com o presidente é a mentira. Ele
disse que era defensor
do afastamento social.”

GOVERNO

Reforma de Guedes prevê mudança tímida na tabela do IR
Diante das resistências
no governo e no Congresso ao imposto sobre transações, o ministro Paulo
Guedes (Economia) decidiu propor uma reforma
tributária de menor impacto, enxugando medidas que defendia desde o
início do governo e promovendo uma redução
mais tímida de alíquotas.
No plano considerado ideal pelo ministro, o
imposto aos moldes da
extinta CPMF poderia ser
usado para compensar a
perda de receita com a redução de outros tributos.

Sem esse instrumento, auxiliares do ministro
afirmam que não será
possível, por exemplo,
cortar as alíquotas do IR
(Imposto de Renda) da
pessoa física.
A única mudança possível deve ser um aumento da faixa de isenção dos
atuais R$ 1.903,98 para
um patamar abaixo de R$
3.000. O formato em estudo prevê isenção do imposto para rendas mensais de até R$ 2.500.
Se o plano for concretizado, o governo não
cumprirá a promessa de

Arquivo / TodoDia Imagem

REFORMA | O ministro da Economia, Paulo Guedes

campanha do presidente
Jair Bolsonaro de ampliar
a isenção para rendas de
até R$ 5.000.
Neste ano, o mandatário passou a dizer que trabalharia para que a isenção fosse para R$ 3.000
em 2022.
De acordo com auxiliares de Guedes, o governo não deve mexer
nas deduções do Imposto de Renda. A medida é
defendida pelo ministro
sob o argumento de que
o mecanismo beneficia
faixas de renda mais altas
e exclui os mais pobres.

Essa alteração impactaria
a classe média, que usa
gastos médicos e educacionais, por exemplo,
como forma de reduzir o
imposto a pagar.
O texto ainda não está
fechado e pode sofrer alterações. O Ministério da
Economia pretende apresentar as propostas ao
Congresso nas próximas
semanas. A pasta vai propor mudança de tributação sobre investimentos.
Aplicações que hoje são
isentas, como LCI e LCA,
passarão a ser taxadas.

| FOLHAPRESS
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Brasil é 1º em potencial de descoberta de espécies
Sozinho, o país detém 10% de todas as espécies ainda não descritas pela ciência, segundo estudo da Nature
Valter Campanato / Agência Brasil

PEDRO IVO DE OLIVEIRA
AGÊNCIA BRASIL

Um país de proporções
continentais, com uma
variação tão grande de
biomas, climas e altitudes que pode, com facilidade, abrigar a maior
variedade do mundo de
espécies de plantas e
animais que ainda não
foram catalogados pela
ciência. Este é o Brasil
em 2021, segundo um
estudo publicado no periódico científico Nature,
Ecology and Evolution.
A pesquisa revela, por
meio de modelos matemáticos calculados por
computador, que 70% do
potencial de descoberta
de espécies concentra-se
em apenas dez países,
dentre os quais o Brasil,
que, sozinho, tem 10% de
todas as espécies ainda
não descritas.
A Amazônia e as florestas de Mata Atlântica
respondem por 60% do
potencial de descoberta
no país, afirma o biólogo
brasileiro Mario Moura,
pesquisador da Universidade Federal da Paraíba
(UFPB), que liderou o estudo e criou o algoritmo
de cálculo de probabilidade de descoberta de
novas espécies baseado
em animais vertebrados
terrestres.
“Em grupos de animais menores, como invertebrados e pequenos
anfíbios, o potencial de
descoberta é imenso. Em
botânica, também temos
biodiversidade capaz de
gerar muitas novas espécies o tempo todo”,
afirma o biólogo Paulo
de Tarso Antas, pesquisador de aves silvestres,
membro da Fundação
Pró-Natureza (Funatura)
e integrante da Rede de
Especialistas em Conservação da Natureza.
Identificar, estudar e
catalogar espécies é um

RIQUEZA VERDE | Amazônia e Mata Atlântica respondem por 60% do potencial de descoberta de espécies no Brasil

trabalho extenso e árduo. Estimativas recentes revelam que o planeta Terra conta com 8,7
milhões de espécies de
fauna e flora, das quais
apenas 1,5 milhão são
descritas em documentos científicos.
“Com certeza, temos
potencial para descoberta de novas espécies. Isso
se deve à grandeza em
extensão e à diversidade
de ambientes. São 3,5
milhões de quilômetros
quadrados de costa marinha. Nessa faixa, temos
manguezais, restingas,
dunas e outros biomas
associados. Em altitude,
o Brasil tem biomas com
variação de 3 mil metros.
Conhecer e entender a
dinâmica das espécies
e dos ecossistemas é extremamente necessário”,
afirma a gerente de Ciência e Conservação da

Fundação Grupo Boticário, Marion Silva.
DESCOBERTAS
O processo para identificar e catalogar novas
espécies de fauna e flora exige conhecimento
técnico apurado e muita
experiência com a biodiversidade existente em
determinados locais. Só
assim é possível diferenciar espécies mais raras e
as mais comuns, explica
Hudson Pinheiro, cientista do Centro de Biologia Marinha da Universidade de São Paulo (USP)
e mergulhador profundo
da Academia de Ciências
da Califórnia.
Segundo o cientista, é
possível achar espécies
que já foram descritas,
mas nunca foram catalogadas em determinadas regiões. O papel dos
museus é fundamental,

já que guardam vastos
arquivos científicos com
registros e exemplares de
animais e plantas, com
suas devidas características e habitats.
“Na minha área [mergulhos profundos], descobrimos seis espécies
nunca visualizadas e
catalogadas em apenas
duas expedições diferentes. A taxa de descoberta
é de duas novas espécies
por hora de exploração
em ambientes profundos”, explica Pinheiro,
que também é membro
da Rede Especialistas
em Conservação da Natureza. Para o registro final, porém, o prazo para
catalogação e nomeação
de determinada descoberta pode chegar a dez
anos, diz Pinheiro. “É
um trabalho que precisa de comparação entre
indivíduos, comparação

entre muitas outras espécies. É muito específico. Existem espécies
descobertas há muito
tempo que ainda estão
no processo, infelizmente. A ciência é carente de
taxonomistas - profissionais que dão nome e
classificam as espécies.”
A genética – processo
de comparação de exemplares usando características de similaridade
entre o DNA – é uma das
ferramentas que vêm
sendo usadas para encurtar o processo de descoberta e classificação de
novas espécies, lembra o
cientista.
DIA MUNDIAL
Neste sábado (5), foi
comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente,
instituído em 1974 pela
ONU (Organização das
Nações Unidas) para

conscientizar países sobre a importância da
preservação ecológica da
fauna e da flora em escala mundial.
Para 2021, a campanha
“Reimagine, Recrie, Restaure” foi lançada como
evento inicial da chamada Década da Restauração de Ecossistemas
2021-2030 – um plano
estratégico para países
signatários da ONU que
busca financiar ações
de recuperação de áreas
verdes devastadas em todos os continentes.
Com sede no Paquistão, o evento apresenta
um relatório global que
trata da restauração de
ecossistemas que chegaram perto da extinção
e tiveram a área reduzida drasticamente. De
acordo com as metas
apresentadas, os países
signatários devem se
comprometer a restaurar
1 bilhão de hectares de
biomas
desflorestados
em dez anos.
“Vivemos em um mundo finito e dependemos
do nosso entorno, o meio
ambiente. Tudo que demandamos no dia a dia
tem um pé na natureza. Precisamos chamar
a atenção para a interdependência dos seres
vivos e para o ponto de
vista ético: chegamos ao
planeta como espécie
e precisamos preservar
também as outras espécies”, afirma o biólogo
Paulo de Tarso Antas.

60
% DO POTENCIAL DO
PAÍS ESTÃO NA AMAZÔ
NIA E MATA ATLÂNTICA

8,7
MILHÕES DE ESPÉCIES
DE FAUNA E FLORA
EXISTEM NA TERRA
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G7 anuncia acordo para taxar grandes empresas
Imposto mínimo global seria de 15% e recairia principalmente sobre gigantes da internet; decisão é histórica
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Os ministros das Finanças do G7 anunciaram, neste sábado (5), um
compromisso “histórico”
para aplicar um imposto
mínimo global e dividir
de forma mais igualitária
os recursos fiscais procedentes das grandes empresas, em particular as
gigantes da internet, de
acordo com um comunicado divulgado após uma
reunião de dois dias em
Londres. O G7 se comprometeu com uma meta de
alíquota mínima global
de imposto corporativo
de “pelo menos 15%”, segundo um comunicado
conjunto, que também
menciona um acordo
para dividir melhor os
direitos de taxar os lucros
das grandes multinacionais.
O acordo alcançado pelos líderes dos sete países
mais ricos do mundo foi
descrito como “históri-

co” pelo ministro britânico das Finanças, Rishi
Sunak, que presidiu a
reunião. O compromisso
dos sete Estados (Reino
Unido, França, Alemanha, Itália, Japão, Estados
Unidos e Canadá) por
uma reforma tributária
global “adaptada à era
digital”, como descreveu
Sunak, representa um importante impulso para a
reunião do G20, que será
realizada em julho, em
Veneza, e onde se espera
um acordo formal sobre o
assunto.
A questão de um imposto mínimo global sobre as empresas, o “pilar”
de uma vasta reforma
tributária conduzida pela
OCDE (Organização para
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico),
visa particularmente as
gigantes digitais, no país
onde fazem seus lucros
e não apenas onde suas
matrizes estão registradas. O acordo do G7 das
Finanças “é um primeiro

Reprodução

passo, e no próximo mês
temos uma reunião dos
ministros das Finanças do
G20 para avançar”, disse
Sunak, afirmando que o
compromisso alcançado
hoje “injetará equidade
em nosso sistema tributário global”.
COMPETIÇÃO
O G7 quer acabar com a
competição tributária entre os países, que acredita
prejudicar a todos, em
um momento em que os
cofres de muitos Estados
estão vazios por conta
da pandemia, enquanto
as gigantes da internet se
beneficiam da crise.
O projeto, lançado há
alguns anos, recebeu impulso com a chegada à
Casa Branca do democrata Joe Biden, mais favorável ao multilateralismo
do que seu antecessor,
o republicano Donald
Trump. A administração
Biden inicialmente sugeriu uma alíquota mínima
de imposto sobre as so-

CÚPULA | Ministros das Finanças dos 7 países mais ricos do mundo durante o encontro

ciedades de 21%, antes de
mudar de ideia para 15%.
A secretária do Tesouro
americano, Janet Yellen,
saudou neste sábado, em
comunicado, um “compromisso sem precedentes” dos ministros das

Finanças do G7. “Este
imposto mínimo global
acabará com a corrida
ao mínimo da tributação
corporativa e trará justiça para a classe média e
os trabalhadores nos Estados Unidos e em todo

o mundo”, disse Yellen.
“Queremos
trabalhar
com nossos parceiros do
G7, G20 e da OCDE para
tentar alcançar uma taxa
mais ambiciosa”, disse o
ministro da Economia da
França, Bruno Le Maire.
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Está desempregado ou busca uma nova oportunidade de emprego?

NÓS TEMOS A VAGA CERTA PARA VOCÊ!

Vasta experiência em linguagem Xamarin e
C#; Irá atuar com manutenção e criação de
aplicativos para Android IOS, em Hortolândia.

Consultor de Vendas - CÓD 224

Conhecimento em Gastronomia, disponibilidade
de trabalho externo, CNH A/B ativa, em Campinas.

Operador de caixa - CÓD 284

Ensino médio completo. Esta vaga não exige experiência anterior na função, em Campinas.
Ensino médio completo. Esta vaga não exige experiência anterior na função, em Campinas.

Somos uma empresa de soluções inteligentes de RH a
qualquer tipo de negócio.
Sua divisão de Recursos Humanos confere inteligência
e metologia ágil aos processos de identiﬁcação, formação e retenção de talentos.

Programador Xamarin - CÓD 204

Novas vagas
auxiliar de cozinha - CÓD 285

PENSECOM®

Vagas abertas

11

cozinheiro - CÓD 288

Ensino Superior ou Proﬁssionalizante em Gastronomia. Experiência em Gastronomia; Gestão de
pessoas, em Americana.

assistente de vendas - CÓD 289

Ensino médio completo. Experiência em emissão
de NF; Contas a pagar; Vendas, em Sorocaba.

jornalista/apresentadora - CÓD 290

Ensino Superior em Jornalismo. Experiência como
Jornalista; Vivência com apresentação de telejornais ou no âmbito digital, em Americana.

CONSULTOR COMERCIAL - CÓD 251

Conhecimento em vendas; Consulta e orçamentos; Atendimento ao cliente, em Campinas.

téc em inst de ar condicionado - CÓD 252

Conhecimentos em instalação, higienização manutenção de ar condicionado, em Hortolândia.

técnico em segurança eletrônica - CÓD 253

Conhecimento em atendimento de manutenção,
instação e preventiva; Atendimento ao cliente;
Elaboração de cronogramas, em Nova Odessa.

coord de departamento pessoal - CÓD 254

técnico de automação - CÓD 264

Ensino Técnico/ Superior em Automação ou Eletrônica. Experiência em programação de e ajuste
de inversores e Servodrives SIEMENS, ROCKWELL,
SEW, DANFOSS; Experiência em leitura de projetos e elaboração de diagramas, em SBO.

montador - CÓD 267

Ensino Superior em andamento. Experiência em
gestão de equipe; Montagem de estruturas metálicas, em Americana.

gerente operacional - CÓD 268

Conhecimento em e-social, sistema ERP’s; Disponibilidade de horário, em Nova Odessa.

Ensino Superior/ Técnico em Gastronomia, Nutrição. Conhecimento em gerenciamento e compras.
Disponibilidade de horários, em Americana.

consultor de negócios - CÓD 255

chapeiro - CÓD 269

consultor de negócios - CÓD 256

Auxiliar de expedição - CÓD 273

Experiência com reestruturação de Departamento de RH; Gestão de equipes; Desenvolvimento
de
pessoas;
Recrutamento e seleção; Pós ou MBA, em Americana.

consultor de negócios - CÓD 257

Consultor comercial - CÓD 275

ELETRICISTA - CÓD 231

consultor de negócios - CÓD 258

consultor de recursos humanos - CÓD 276

consultor de negócios - CÓD 259

estágio & trainee

consultor de negócios - CÓD 260

Estágio de marketing - cód 223

vendedor de móveis de alto padrão - CÓD 225

Conhecimento/Formação em Designer de Interiores e vendas. Diferencial: Experiência em decoração de ambientes e móveis, em Americana.

assistente financeiro - CÓD 228

Conhecimento anterior em atividades da área ﬁnanceira de controle de contas; Monitoramento do ﬂuxo
de caixa, cobranças, emissão de NF, em Americana.

gerente de recursos humanos - CÓD 229

Conhecimento
mento
ao

em
cliente,

eletrica;
Atendiem
Americana.

recrutamento e seleção - CÓD 235

Experiência com entrevistas de trabalho; Rotina
de Recrutamento e Seleção, em Nova Odessa.

JORNALISTA SOCIAL MIDIA - CÓD 241

Ter experiencia com reportagens; Mídias Sociais e produção de conteúdo, em Americana.

VENDEDOR INTERNO - CÓD 242

Ter experiência em Em cobrança, reversão de clientes
e venda de assinaturas por telefone, em Americana.

REPRESENTANTE COMERCIAL - CÓD 246

Não é necessário ter experiência prévia; Disponibilidade
de
horário,
em
Campinas.
NDisponibilidade de horário; Superior em Marketing ou correlatas, em Leme.
Não é necessário ter experiência; Disponibilidade
de horário; Superior em Marketing ou correlatas,
em Atibaia.
Não é necessário ter experiência; Disponibilidade
de horário; Superior em Marketing ou correlatas,
em Limeira.
Não é necessário ter experiência; Disponibilidade
de horário; Superior em Marketing ou correlatas,
em São Carlos.
Não é necessário ter experiência; Disponibilidade
de horário; Superior em Marketing ou correlatas,
em Indaiatuba.

consultor de negócios - CÓD 261

Ensino Médio completo. Experiência como chapeiro; Disponibilidade de horários. em Campinas.
Experiência com metalúrgica e empilhadeira será
considerado um diferencial, em Americana.
Ensino Superior em Administração ou Contabilidade, Excel intermediário/ avançado. MBA ou Pós.
Ter experiência na área comercial, em Americana.
Ensino Superior em Psicologia Ensino Superior,
Excel avançado. MBA ou Pós. Conhecimento em
rotina de RH/DP, em Americana.

Cursando Ensino Superior em Marketing, PP
ou áreas da comunicação, em Americana.

trainee de recursos humanos - cód 274

Não é necessário ter experiência; Disponibilidade
de horário; Superior em Marketing ou correlatas,
em Jundiaí.

Cursando Ensino Superior em Marketing, PP
ou áreas da comunicação, em Americana.

Negociação com diversos perﬁs de clientes; Habilitação A/B ativa; Conhecimento básico em Excel; Experiência prévia em vendas, em Americana.

consultor de negócios - CÓD 262

Cursando Ensino Superior em Marketing, PP
ou áreas da comunicação, em Americana.

auxiliar de estoque - CÓD 248

cons de vendas em condominíos - CÓD 263

Experiência prévia na função; CNH B, em Sumaré.

REPRESENTANTE COMERCIAL - CÓD 247

Experiência como revisor de peças vestuário, almoxarife e conferência de mercadorias, em SBO.

Disponibilidade de horário; Superior em Marketing
ou correlatas, em Sorocaba.
Necessário ter Ensino Superior em Administração;
Disponibilidade de horário, em Nova Odessa.

trainee comercial - cód 278

Estágio de Controle de Qualidade - cód 286

Cursando Ensino Superior em Marketing, PP
ou áreas da comunicação, em Americana.
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‘AS VEIAS ABERTAS DA AMÉRICA LATINA’

Clássico chega datado a seus 50 anos
Passagem do tempo não tira o mérito essencial da obra, que é chamar atenção para a história dos explorados
SYLVIA COLOMBO
FOLHAPRESS

Quando o escritor uruguaio Eduardo Galeano,
morto há seis anos, inscreveu “As Veias Abertas da
América Latina” no prestigioso concurso da Casa
de las Américas, em Cuba,
a obra foi rejeitada pelo
tom coloquial e pelo estilo
pessoal com que narra a
história da região. “O júri
achava que um livro de esquerda tinha de ser chato,
difícil de ler”, comentou
Galeano em entrevista,
anos depois.
O fato é que, lançado em
1971, “As Veias Abertas”
se tornaria rapidamente
uma leitura obrigatória
na região, principalmente
por jovens progressistas,
por analisar os problemas
latino-americanos a partir
da exploração que o continente sofreu desde o seu
descobrimento pelos europeus.
É um livro de história,
política e economia, mas
escrito de um modo ensaístico bastante particu-

lar. Numa década marcada
pelas ditaduras no Cone
Sul, foi lido avidamente
pelos que se opunham
aos regimes militares que
marcaram essa época.
No Uruguai, durante a
ditadura, que durou de
1973 a 1985, a obra foi
proibida. Três anos depois, em 1976, quando
ocorreu o golpe militar
na Argentina, Galeano
passou a ser buscado em
Buenos Aires, cidade que
visitava com frequência.
Sem alternativas, partiu
para um longo exílio na
Espanha. Ali viveu mais de
uma década e lançou sua
trilogia “Memoria del Fuego”. Só voltou ao Uruguai
em 1985, com a redemocratização do país.
Desde seu lançamento,
“As Veias Abertas” foi se
transformando numa espécie de Bíblia da esquerda da região. Tanto que,
em 2009, numa Cúpula
das Américas, o então ditador da Venezuela, Hugo
Chávez, deu de presente
um exemplar do livro a
Barack Obama, num gesto

Não voltaria a ler ‘As Veias Abertas
da América Latina’ porque creio que
desmaiaria
EDUARDO GALEANO
escritor

Oseias Barbosa/Divulgação

em que demonstrava querer educar o americano,
digamos, sobre os efeitos
do imperialismo dos Estados Unidos na região.
Hoje, a obra chega ao
seu aniversário de 50 anos
como um clássico datado.
De lá para cá, estudos acadêmicos e jornalísticos se
debruçaram sobre os problemas latino-americanos
sem tanto engajamento
ideológico e de um modo
mais rigoroso - algo que
Galeano nunca buscou,
porque dizia que queria
que seu relato tivesse o
tom de uma novela de
piratas. Também envelheceu mal a excessiva vitimização que o livro faz da
região.
O próprio Galeano, um
ano antes de morrer, afirmou, de modo irônico,
sobre o livro, que “não voltaria a ler ‘As Veias Abertas
da América Latina’ porque
creio que desmaiaria”.
Alguns leram aí um arrependimento do autor, mas
ele explicou que também
achava que o título e as
ideias haviam sido demasiado repetidos.
A passagem do tempo,
porém, não tira os méritos
essenciais da obra - chamar atenção para a história da região, mostrar os
efeitos que o modelo colonial teve no nosso (sub)
desenvolvimento econômico, a influência da Igreja Católica na moral e nos
costumes, além de mos-

trar uma identidade cultural e histórica comum
e revelar personagens e
episódios essenciais para
entender a América Latina
nos nossos dias. Também
se trata de um documento sobre a trágica época
em que foi escrito, os anos
1970, marcada pela perseguição e a repressão das
ideias de esquerda.
Chama atenção na obra,
também, a quantidade de
fontes e referências. Estão
entre eles historiadores,
sociólogos e pensadores
de distintos países. Domingo Faustino Sarmiento, Tulio Halperín Donghi
e Bartolomé Mitre, da Argentina; José Carlos Mariátegui, do Peru; Darcy
Ribeiro e Celso Furtado,
do Brasil; Alejo Carpentier, de Cuba; Miguel Ángel
Asturias, da Guatemala; e
tantos outros.
No prólogo de uma das
edições posteriores do livro, Galeano explicou por
que se recusou a escrever
de modo sério, por assim
dizer, como ele imaginava
que desejava o júri do Casa
de las Américas.
“A linguagem hermética nem sempre é o preço
inevitável da profundidade. Pode esconder, simplesmente, em alguns
casos, uma incapacidade
de comunicação elevada
à categoria de virtude intelectual. Suspeito que a
escrita chata serve, quase
sempre, para benzer uma

Divulgação/Siglo 21

ÍCONE | Capa da edição comemorativa em espanhol

ordem estabelecida, ou
seja, de que o conhecimento é um privilégio da
elite”, afirmou.
A editora Siglo 21 lançou recentemente uma
edição comemorativa do
livro, com nova introdução e recheada de vinhetas
e ilustrações de Tute, um
dos principais chargistas
argentinos.
Para acompanhar o lançamento, a Siglo 21 preparou também uma série
de vídeos em que personalidades da cultura leem
trechos da obra. O primei-

Utilize o leitor de
códigos QR Code para
acessar o vídeo
ro a circular nas redes é do
cantor e compositor espanhol Joan Manuel Serrat.

DRAMATURGIA

Vandré Silveira na saga de Jenipapo
DA REDAÇÃO
TERESINA

PERFORMÁTICO | Comemorando 20 anos de carreira

Vandré Silveira completa 20 anos de carreira em
2021 e não podia comemorar de melhor forma. O
ator, que na TV é conhecido por papéis de sucesso
como Tibério em ‘A Dona
do Pedaço’ (TV Globo)
e Lázaro em ‘Jesus’ (RecordTV), está em Teresina, Piauí, onde se prepara
para gravar o seu primeiro protagonista na TV na
série ‘Jenipapo - A fronteira da independência’.
A produção será exibida
inicialmente na TV Cidade Verde, afiliada do SBT
no Piauí, porém em breve
pode ir para o streaming,
já que a história conta a
saga da batalha do Jenipapo, uma das mais sangrentas, e importantes, da

história da independência do Brasil.
Vandré viverá Simplício Dias, o quinto homem mais rico do Brasil
e o mais rico do Piauí na
época. No momento ele
se encontra em Teresina
onde faz diversos treinamentos, como as lutas
marciais, mais especificamente o Kung Fu, além
de estudar os costumes
e hábitos da época. Em
relação ao manejo dos
cavalos, Vandré já estava
se preparando no Rio de
Janeiro, onde reside, com
aulas de equitação há
quase dois meses. Além
da preparação física, ele
também iniciou um amplo processo de pesquisa,
além dos ensaios, para
partir, posteriormente,
para gravações que vão
acontecer no delta do

Parnaíba, no interior do
estado.
“É muito emocionante
poder gravar uma produção que conta a saga
da batalha do Jenipapo,
uma das mais sangrentas
da história da independência do Brasil. É muito
importante
contarmos
essa história, pois, infelizmente, é algo que muita
gente desconhece. Vou fazer esse personagem nas
três fases da trama, então
isso requer um certo cuidado para mostrar esse
desenvolvimento conciso
e coerente”, diz Vandré
que viverá Simplício nas
três fases da história que
tem produção da Framme
Produções com direção
de Alexandre Mello.
“É um grande prazer viver de arte. No entanto, é
difícil, infelizmente, pois

nem sempre ter um vasto
currículo, com trabalhos
nos palcos, cinema e televisão, significa que você
será chamado frequentemente para trabalhar.
Nós, atores, enfrentamos
muitos percalços todos
os dias. São vários testes e
nem sempre conseguimos
aquele papel para o qual
nos empenhamos tanto.
Mas não se pode desanimar. Temos que seguir em
frente lutando pelo que
acreditamos”, finaliza.
Em 2021, o ator poderá
ser visto como o caminhoneiro Euripedes na
série ‘Amor dos Outros’. A
produção foi gravada em
2019 em São Luis (Maranhão), com produção da
Framme Produções e direção de Alexandre Mello,
e entra no ar em breve no
Cine Brasil TV e no Now.

CULTURA

15

Domingo, 6 de Junho de 2021

As sete áreas da
vida humana
POR IVAN MAIA

Qual é a maior doença da
humanidade? Ela se chama
ignorância e ela não se dá
pelo fato de ir à escola ou
não, mas de ignorar certas
coisas vitais que estão presentes em nossa vida. Por
isso, conheça neste texto
as 7 áreas que comandam
a sua vida.
A primeira delas é a área
mental. Prepare sua mente
com boas músicas, boas
conversas, bons livros, enfim, com algo útil. É fundamental cuidar do cérebro e
da sua saúde mental.
A segunda área é a espiritual. É qualquer coisa que
você crê acerca daquilo que
está acima da carne. Eu,
por exemplo, acredito em
Deus e o busco através da
oração, do agradecimento,
da leitura da Bíblia, de vídeos e de boas conversas
com as pessoas.
Cuidar da sua saúde e
da forma física é um bem
precioso para não ficar
doente. Cuida da alimentação, saiba o que come
e pratique uma atividade física. Então dedique
tempo para cuidar do seu
corpo, faça uma caminhada, corra, mas não fique
parado.
Ter paz e equilíbrio emocional. Essa área quer dizer
o cuidado que você tem
com você. Quantas pessoas
estão deprimidas, tomam
remédios para tudo, por
isso essa área também está

@ivanmaiaoficial
Divulgação

TV Tudo
Lá fora

O formato “Te Devo Essa!
Brasil”, parceria SBT e Discovery, movimentando um
apresentador e um especialista, mais celebridades,
também está sendo produzido por uma emissora do
México. Informação da executiva do Discovery, Monica
Pimentel.

Na Ilha

Any Borges, DJ e empresária, ex-participantes do “De
Férias com o Ex”, integra a lista das 13 celebridades que
vão disputar o reality show “Ilha Record”. No Instagram
dela não faltam mensagens do tipo “na torcida desde já”.
Instagram

Tem tempo

Viva intensamente!

ligada a todas as outras e é
de suma importância que
você cuide bem dela.
A área familiar também
é muito importante. Neste caso, o relacionamento
com os pais e irmãos, se
você é solteiro, pois depois
de casado a sua família
é você, sua esposa e seus
filhos. Hoje a falta de tempo dedicado aos cuidados
com a família tem levado
as pessoas a terem sérios
problemas emocionais.
Sem o dinheiro não
conseguimos fazer quase
nada, por isso é importante saber administrar o que
ganha e cuidar da vida

financeira. A educação financeira é fundamental
para saber aplicar as quatro leis do dinheiro: ganhar,
gastar, poupar e investir.
Muitas pessoas não gostam de trabalhar naquilo
que escolheram. Faça o
que você gosta ou aprenda
a gostar do que você faz e,
acima de tudo, acredite naquilo que faz e não menospreze seu trabalho.
Essas foram as sete
áreas da vida humana.
Lembre-se, nenhuma delas
deve ser descuidada. Por
isso, viva intensamente!
Acredite que você pode ser
melhor a cada dia.

Ivan Maia é conferencista e palestrante internacional . Escreve aos domingos no TODODIA

Ícaro Silva só topou fazer “Verdades Secretas 2”,
da Globoplay, porque seu
personagem não terá uma
jornada longa. O ator será
liberado com tempo de folga para iniciar seu trabalho
nas gravações de “Cara &
Coragem”, novela na fila das
19h. Viverá um dos principais
papéis, o de vilão na trama.

Entrevista

Marcelo Tas conversa
nesta terça-feira, no “Provoca”, da TV Cultura, a partir
das 22h, com o jornalista e
escritor Ruy Castro. No bate-papo, temas como a CPI
da Covid-19, seu vício em
álcool, livros e biografias
não-autorizadas.
Sobre o vício em álcool:
“Eu tive que pedir demissão
da Veja, em 1986, porque
a revista era na Marginal,
onde não tem botequim em
volta. Eu ficava lá em cima
precisando beber desesperado e não podia beber no
trabalho, evidentemente.
Então pedi demissão e voltei para casa para beber”,
conta Castro.

Tema

O “Globo Repórter”, novamente com a dupla Glória
Maria e Sandra Annenberg,
reservou a edição do próximo dia 25 para falar de
“Preconceito”. Ou mais precisamente, das pessoas que
conseguiram superá-lo.

Antes da pandemia

O ator Lucas Salles, hoje
também um fiel escudeiro
de Edu Guedes nas manhãs
da Band com o “The Chef”,
falou com a coluna sobre o
trabalho em “Missão Cupido”, que chega aos cinemas
dia 10. Faz um dos protagonistas, Miguel, um anjo
muito atrapalhado. “As filmagens foram em 2017”, diz.
O lançamento foi atrasado
por conta da agenda da
distribuidora e devido a pandemia. “Não é o momento

Any Borges

ideal, mas a gente também
precisa rir e se divertir um
pouquinho no cinema”, declara o ator.

Travando

A pandemia continua
desencadeando efeitos nos
processos da televisão.
Como já afirmou Roberto Justus, a próxima edição
de “O Aprendiz” ficou para
2022.

Bate – Rebate
· Cantora e compositora,
ex-participante do “Ídolos”
na Record, Giovana Adoracion, comanda toda sexta,
às 20h, uma live no seu Instagram, o “Friday Hour”...
· ...Nesse trabalho, ela
apresenta sempre uma
programação musical diferente.
· Polliana Aleixo, atriz de
“Gênesis”- fase Abraão,
ainda demora a voltar ao
Brasil...
· ... A jovem atriz deve
permanecer mais 40 dias
no Uruguai gravando uma
série para o streaming que
terá lançamento mundial
· “DNA Content” é o nome
da nova produtora de conteúdo da J&F...
· ... A plataforma nasceu
dentro da infraestrutura do
Canal Rural e oferece soluções multiplataformas sob
medida para clientes de diferentes áreas...

· ... Vídeos publicitários e
institucionais, programas
de TV, documentários, lives e webinars, podcasts,
peças para redes sociais e
eventos digitais são alguns
dos serviços prestados pela
empresa.
· Agora, todas as quartas, a partir das 18h, a chef
especializada em culinária
vegetariana Tati Lund comanda o “Conversas Para o
Planeta”...
· ... Ao longo de nove episódios, com três minutos
cada, a série vai explorar o
universo da apresentadora
no dia a dia e mostrar soluções e alternativas para
uma vida mais sustentável
e consciente...
· ... O material foi produzido pela própria chef e
viabilizado pela Names do
empresário Diego Senra.
· Nos intervalos de gravações de “Verdades Secretas
2”, a ordem taambém é não
facilitar o jogo para o inimigo invisível...
· ...Todos os atores são
orientados a usar máscaras.

C´est fini
Felipe Castro e João Fernandes serão os filhos de
Judá (Thiago Rodrigues),
em “Genesis”.
Todos entrarão em cena
na fase “José do Egito”, sétima e última da novela.
Então é isso. Mas amanhã
tem mais. Tchau!

CULTURA
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ÁRIES | 21/3 a 20/4
Faça a contabilidade sincera do que aconteceu,
de todos os erros e dos
acertos, de todos os passos que trouxeram você até aqui e agora. Abençoe
tudo que puder contabilizar, e agora
abandone tudo e siga em frente.

LEÃO | 22/7 a 22/8
Hoje, teoricamente, não
seria dia de trabalho,
mas quem diz que o
Universo se adequa ao calendário
humano? Pelo contrário, o calendário
humano teria de se adequar ao
incessante movimento expressivo do
Universo.

SAGITÁRIO | 22/11 a
21/12
As pequenas tarefas
domésticas podem ser
fonte de imenso prazer num dia como
hoje e, se você observar bem, há por
aí, bem próximo a você, muitas coisas
que requerem conserto, e isso há
muito tempo já. Em frente.

TOURO | 21/4 a 20/5
Algumas iniciativas,
mesmo que pequenas
e aparentemente sem
importância, podem ser tomadas agora, agregando um pouco ao caminho
que sua alma começou a trilhar. Aja
de acordo ao seu alcance, nada force
agora.

VIRGEM | 23/8 a 22/9
Como não é possível,
ainda, ir muito longe,
você terá de viajar mentalmente, e isso não é pouco, porque
enquanto a mente se delicia em
cenários fisicamente inatingíveis, seu
corpo emocional é nutrido com saúde.

CAPRICÓRNIO | 22/12
a 20/1
Invista seu tempo em
algum divertimento que
traga alegria e regozijo, porque isso
trará bons augúrios para a semana
toda. Não será perda de tempo nem
de dinheiro, você, com todos os
cuidados, se divertir, se distrair.

GÊMEOS | 21/5 a 20/6
O silêncio fará bem a
você, tomando distância
de tudo e de todos para
evitar mal-entendidos e para que as
opiniões alheias não incitem você a
colocar as suas sobre a mesa. Neste
momento, sua alma precisa estar só.

LIBRA | 23/9 a 22/10
As preocupações
emergem vigorosas do
fundo da alma, mas você
pode as desconsiderar sumariamente,
por exercício de sua vontade. Parece
impossível fazer isso, mas não é nada
além de você tomar posse dos seus
humores.

AQUÁRIO | 21/1 a 19/2
Ficar em casa pode
ser uma boa pedida
para hoje, desde que
esse ambiente lhe forneça sossego,
proteção e conforto, porque se nada
disso estiver disponível, outra terá de
ser a casa que você buscar. Conforto
e proteção.

CÂNCER | 21/6 a 21/7
Procure a companhia das
pessoas com que você
se sinta à vontade, com
as quais possa abrir a sua alma, se
assim o desejar, ou permanecer em
silencio, sem que ninguém pressione
para saber o que acontece. Amizades.
.

ESCORPIÃO | 23/10 a
21/11
Busque as pessoas que
servem de referência
aos seus pensamentos, porque se
você conversar com elas, muitos
dos seus pensamentos se tornarão
inúteis, e você comprovará a fantasia
envolvida neles.

PEIXES | 20/2 a 20/3
Sossego mesmo sua
alma terá quando possa
fazer exclusivamente
o que quer, e não o que precisa ou
deve fazer. Como isso está longe de
acontecer, procure encontrar uma
forma de conviver com o desassossego. Só assim.

Sudoku
Para jogar, preencha
os quadradinhos com
números de 1 a 9,
sem repetir algarismo
em cada uma das
linhas verticais e
horizontais.

Palavras cruzadas
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Advocacia solidária

Fotos: Divulgação

em ação
Sara Della Penha, Tamara Pães Cury Chefe de Gabinete da Presidência do
Fundo Social e Claudia Akiko Ferreira

A classe advocatícia da nossa região tem feito a
parte deles em fazer o bem e ajudar a combater os
problemas sociais potencializados por essa pandemia que ainda nos assola. Hoje traremos fotos do
trabalho solidário prestado pelo OAB americanense e na próxima semana será a vez da OAB novaodessense. A campanha deles teve a participação de
todos em formato drive-thru, arrecadando doações
de alimentos, produtos de higiene para as famílias
vulneráveis cadastradas no Fundo Social de Americana; rações para os animais abrigados com protetores de animais e ONG ś e roupas usadas. Foram
arrecadados mais de meia tonelada de rações para
animais e em proporções equivalentes gêneros
alimentícios e produtos de higiene. Também foram
recebidos doações de itens de vestuário.
A Diretoria e a Comissão de Defesa dos Direitos
dos Animais da OAB Americana expressam imensa
gratidão a todos que, com empatia e solidariedade, participaram da ação social. Nossa página
fica feliz de retratar a solidariedade deste dia. E na
próxima semana será a vez da OAB Nova Odessa e
os participantes do evento deles. Vamos aos clicks
de quem esteve por lá.

Eulalia Assalin

Fábio Galassi Antonio,
Júlia Pucci, Juliana
Ciol, Salete Maceti

Fabiano de Camargo
Neves e Ana Zulian

Juliene de Lião

Dia dos Namorados

Madressilva Café & Restaurant

Trazemos hoje duas opções para aguçar a imaginação
dos casais apaixonados na hora de presentear! Na primeira opção, Madressilva Café & Restaurante, do querido Renato La Selva. Eles preparam um menu especial
com entradinhas, fondues e massas, todas as opções
com muito sabor e muita qualidade, além de uma super
apresentação. O menu pode ser enviado por whatsapp
e reservas podem ser feitas pelo mesmo número (19)
99199.7028. Eles promete a realização dos seus desejos
com autênticos sabores. Parabés, Renato e equipe!
Outra exclusiva opção, para quem quer uma experiência detalhosamente personalizada, pode encomendar
um cesta muito especial preparada por Fernando Reame
e parceiros: Bebel Villa Nova, Denis Talasso, Mabee
Home, Convite & Cia, Le Jolie e até o Empório Madressilva. O ‘box’ traz a beleza das flores, o paladar refinado de
um jantar e até músicas para tornar este momento único.
Um projeto realizado com parceiros incríveis. Os contatos podem ser feitos pelos telefones: (19) 99193.4373 ou
(19) 99240.2148. Parabéns, Fernando e parceitos!

Fernando Reame
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RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Saiba a quem recorrer no condomínio
Dependendo do caso, morador deve falar com zelador ou administradora, sem passar pelo síndico
Arte: Folhapress

GABRIELA BONIN
FOLHAPRESS

Em um condomínio, é
de interesse do síndico
que a convivência seja a
melhor possível. Mesmo
ele sendo um agente imprescindível no prédio,
algumas demandas não
são
responsabilidade
dele e podem ser agilizadas se o morador souber
quem acionar.
“Os condomínios contam com três pessoas
para resolver problemas: o síndico, o zelador
e a administradora. Em
alguns casos pontuais,
precisa ser levado a assembleia”, diz Rodrigo
Karpat, advogado especializado em direito
condominial.
Segundo o advogado, o
primeiro caminho para
a resolução de impasses

do dia a dia é comunicar
o zelador. Problemas no
aquecimento da piscina,
na utilização da sauna e
dos espaços comuns, dificuldades com abertura
e fechamento da garagem são exemplos de
queixas que podem ser
feitas ao profissional.
Quando há queixa de
barulho, em um primeiro momento, a resolução também não precisa envolver o síndico.
“Um barulho que é entre
unidades e pontual não
é necessariamente um
problema de administração de condomínio”,
diz Karpat.
O livro de ocorrências,
que geralmente fica na
portaria, tem um papel essencial. “A ideia é
que os problemas que
as pessoas tenham em
relação ao condomínio

estejam sempre no livro, porque ali, o síndico, como gestor, faz um
filtro e vai designar o
problema para que uma
pessoa responsável resolva a questão”, esclarece Wilker Lucio Jales, advogado especialista em
assuntos condominiais.
Ao constatar problemas no condomínio, os
moradores podem não
estar satisfeitos com a
resolução ou com a postura do síndico.
Se a insatisfação for
em relação a uma decisão específica, é possível recorrer em assembleia. As convenções e
regimentos internos explicam como proceder
nesses casos. O trabalho do síndico também
pode ser questionado.
“Quando os moradores estiverem insatis-

Divulgação

DICA | O advogado Rodrigo Karpat diz que o primeiro passo é comunicar o zelador

feitos com um síndico
omisso, um quarto dos
condôminos pode se reunir e convocar uma as-

sembleia para destituir
aquele síndico, porque
ele não está representando adequadamente

o condomínio”, explica
Wilker Lucio Jales, advogado especialista em
assuntos condominiais

Domingo, 6 de Junho de 2021

VEÍCULOS

19

/jor n altododia

LANÇAMENTO
Fotos: Folhapress

Ele é o Taos

Novo utilitário médio da Volkswagen
chega às lojas neste mês de junho;
conheça os preços e as versões
DA ARGENTINA
O Taos é produzido
na Argentina, país que
passa por um período
de restrições devido ao
agravamento da pandemia de Covid-19.
As montadoras foram
autorizadas a manter a
produção, que ainda sofre com faltas pontuais
de componentes.
Pablo Di Si, presidente da Volkswagen
América do Sul, disse
que ainda não houve
atrasos nas entregas do

EDUARDO SODRÉ
FOLHAPRESS

A Volkswagen divulgou
na quinta (27) os preços
do Taos, SUV de porte médio que chega às
concessionárias em junho. Os valores partem
de R$ 155 mil na versão
Comfortline e chegam
a R$ 187,3 mil na opção
Highline equipada com
teto solar.
Há ainda a série de
lançamento Launching
Edition, com pintura especial em dois tons (preto no teto, bege na carroceria) e preço sugerido
de R$ 191.060.
Oferecido em pré-venda, esse primeiro lote esgotou em poucas horas.
Todos os Taos são
equipados com motor
1.4 turbo flex (150 cv),
câmbio automático de
seis marchas, seis airbags, faróis com LEDs
nos fachos alto e baixo,
painel totalmente digital, sistema multimídia
VW Play, rodas aro 18 e
ar-condicionado
com
ajuste automático de
temperatura em duas
zonas na cabine.
A tração é sempre
dianteira. O SUV médio
tem 4,46 m de comprimento, 2,68 m de distância entre eixos, 1,84
m de largura e 1,62 m de
altura.
Não há opção de tra-

VOLKSWAGEN TAOS | SUV de porte médio chega às lojas neste mês de junho

ção nas quatro rodas
e nem motor a diesel,
itens que continuam exclusivos do principal rival, o Jeep Compass.
O sistema VW Play permite baixar aplicativos
de delivery, audiolivros
e assistir TV, desde que o
carro esteja parado.
A versão Highline traz
controle adaptativo de
cruzeiro e detector de
pedestres.
O sistema é capaz de
parar o carro caso haja
risco de atropelamen-

to ou colisão, além de
acompanhar o ritmo
do trânsito na estrada,
freando e acelerando automaticamente.
O primeiro contato
com o Taos foi estático,
dentro de um estúdio
montado na fábrica da
Volkswagen em São Bernardo do Campo (SP).
O espaço na cabine e
no porta-malas (498 litros) é consideravelmente maior do que o oferecido pelos rivais diretos
Toyota Corolla Cross (a

partir de R$ 143,5 mil)
e Jeep Compass, cujos
preços começam em R$
144,6 mil.
O interior do novo
Volkswagen traz revestimentos que imitam
couro e iluminação por
LEDs, com a possibilidade de escolher a cor das
luzes embutidas no painel e nas portas.
O acabamento é superior até ao do Tiguan
2.0 turbo (R$ 233.740),
que em breve irá receber
mudanças de estilo.

novo SUV da marca.
A empresa prepara
um novo ciclo de investimentos para o Brasil,
que deve ser anunciado
no início do segundo
semestre. Um SUV pequeno deve ser o principal produto deste investimento.

155.000
REAIS É O VALOR DA
VERSÃO INICIAL
DO NOVO TAOS
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ESPORTES

Pior em casa, Timão
pega América em MG
A temporada de 2021
não vem sendo fácil
para o torcedor do Corinthians.
Eliminado
pelo arquirrival no Paulista e sem sequer passar pela fase de grupos
da Copa Sul-Americana, o clube alvinegro vê
problemas até em uma
das suas maiores forças
nos últimos anos: a Neo
Química Arena.
Desde que a inauguração do estádio em 2014,
nunca o alvinegro havia
perdido tantos pontos
atuando dentro de casa.
Na atual temporada,
o Corinthians atuou
como mandante 15 vezes: venceu seis, empatou quatro e foi derrotado em outros quatro. Os
22 pontos conquistados
representam aproveitamento de 48%. O nú-

mero é inferior a todos
os anos anteriores. Mal
em casa, o time alvinegro tenta agora se recuperar longe de seus domínios. O Corinthians
visita o América-MG às
16h deste domingo (6),
em confronto válido
pela segunda rodada do
Campeonato Brasileiro.
Com duas derrotas até
aqui, o técnico Sylvinho
tenta sua primeira vitória à frente do clube.
É bem verdade que o
problema de queda do
aproveitamento dentro
de seus domínios não
é problema exclusivo
do Corinthians. Afetados pela pandemia, que
impede a presença de
público, diversos times
que costumavam ser
dominantes em casa
perderam força.
| FP

TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PG
3
3
3
3
3
3
3
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

V
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

GP
3
3
3
2
1
1
1
2
2
2
2
0
0
2
1
0
0
0
0
0

SG
3
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
-3
-3

• 2ª RODADA
Ontem (05/06)
19h – Atlético-GO x São Paulo*
21h – Santos x Ceará*
21h – Bragantino x Bahia*
Hoje (06/06)
11h – Fluminense x Cuiabá

/jor n altododia

CRISE NA SELEÇÃO

BRASILEIRÃO

Clubes
RB Bragantino
Bahia
Ceará
Fortaleza
Athletico-PR
Flamengo
Atlético-GO
Cuiabá
Sport
Juventude
Internacional
São Paulo
Fluminense
Grêmio
Atlético-MG
América-MG
Palmeiras
Corinthians
Chapecoense
Santos

20

16h – Fortaleza x Internacional
16h – América-MG x Corinthians
18h15 – Palmeiras x Chapecoense
18h15 – Juventude x Athletico-PR
20h30 – Sport x Atlético-MG
A conﬁrmar – Grêmio x Flamengo
*Jogos não ﬁnalizados até o fechamento desta edição

Casemiro: posição dos
jogadores é unânime
Capitão diz que elenco e comissão da seleção são contra Copa América
FOLHAPRESS
SÃO PAULO

Casemiro foi o primeiro jogador da seleção
brasileira a se manifestar publicamente sobre a
Copa América no Brasil.
Nesta sexta-feira (4), após
a vitória sobre o Equador
por 2 a 0, pelas Eliminatórias, ele afirmou que a
posição do elenco e comissão técnica sobre o
evento é unânime e de
conhecimento público,
deixando subentendido
que o grupo é contrário à
realização do torneio.
“Não podemos falar do
assunto. Todo mundo já
sabe do nosso posicionamento. Mais claro impossível. O Tite deixou
claro para todo mundo
o que nós pensamos da
Copa América. Existe respeito e hierarquias que
respeitamos. Claro que
queremos dar a nossa
opinião, rolou muitas
coisas”, contou o jogador,
em entrevista à TV Globo, ainda no gramado do
Beira Rio.
De acordo com o volante, o grupo pretende
tornar pública a posição
sobre o torneio na próxima terça-feira (8), depois

da partida contra o Paraguai, em Assunção, também pelas Eliminatórias.
“Não queremos desviar
o foco. A Copa do Mundo
é isso [jogo como Equador]. Hoje nós ganhamos um jogo de Copa
do Mundo. É importante
para nós. Mas queremos
expressar a nossa opinião. Se é certa ou não,
cada um vai determinar
o que é.”
Casemiro confirmou,
ainda, a reunião revelada pelo técnico Tite na
quinta-feira (3), na qual
os jogadores questionaram o presidente da
CBF (Confederação Brasileira de Futebol) sobre
a transferência da Copa
América da Argentina
para o Brasil.
“O Tite explicou qual
foi a situação. O que ele
falou, eu como capitão e
líder dos jogadores, confirmo que foi isso mesmo. Nós nos posicionamos. Mas nós falaremos
num momento oportuno”, disse. “E não sou eu,
não são os jogadores da
Europa, quando fala alguém, é o grupo, todos os
jogadores, o Tite e a comissão técnica. Tem de
ser unânime”, finalizou.
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POSIÇÃO | Capitão da seleção, Casemiro deu entrevista

O clima na reunião
com o mandatário da
CBF não foi nada amistoso. A Folha ouviu que
a maneira de conversar
de Caboclo, que tratou os
atletas como se fossem
subordinados da instituição, causou irritação no
grupo.
FALTA DE DIÁLOGO
Os jogadores se queixam da realização do

torneio no Brasil durante a pandemia. Também
por não ter havido diálogo com o elenco sobre a
mudança. O peso da última temporada, exaustiva
em relação ao calendário
apertado de jogos, é um
dos pontos reclamados.
Os atletas acham um absurdo uma competição
do tamanho da Copa
América a um ano da
Copa do Mundo.
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Palmeiras encara a Chape hoje
Com os grandes campeonatos de seu calendário ainda em fases
iniciais, o Palmeiras, que
recebe a Chapecoense às
18h15 deste domingo (6),
pelo Brasileiro, já encara
decisões em outro âmbi-

to, fora de campo, com
quatro jogadores com situação indefinida.
Destes, três têm vínculos se encerrando em
dezembro e, ao fim deste mês, já podem assinar
com outras equipes: Feli-

pe Melo, Willian e Jaílson.
O quarto é Rony, que embora tenha acertado até o
fim de 2024, negocia uma
extensão que ampliaria o
vínculo por mais um ano.
Segundo a reportagem
apurou, o Palmeiras, por

uma questão de “isonomia”, só pretende anunciar o futuro de um deles
quando puder falar dos
quatro. Assim, o clube vai
esperar até o fim do mês
para anunciar possíveis
renovações. | FOLHAPRESS

